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Amsterdam, 05 mei 2012. 
  
 

 

Aan de leden van de Boeddhistische Unie Nederland, 

Geachte lezer, 
 
Hopelijk bereikt deze brief u in goede gezondheid en voorspoed. 
 
Rapport Werkgroep Lotusbloem 
Bijgaand treft u dankzij de inspanning van een selecte groep vrijwilligers onder voorzitterschap van 
Prof. Dr. Matthijs Schouten het eindrapport aan van de Werkgroep Lotusbloem. Dit rapport zal op de 
aanstaande ALV van 9 juni besproken worden. Aan u als lid van de BUN om zich er een gedegen 
mening over te vormen. 
 
BUN-bestuur 
Aankomende weken zal het BUN-bestuur hetzelfde doen. Een omschrijving van het doel van het 
boeddhistisch pad is: de dingen te zien zoals ze zijn en, inderdaad, zonder op conclusies van het BUN-
bestuur vooruit te willen lopen, kunnen we na eerste lezing al zeggen dat het rapport met zijn 
langere reeks aanbevelingen zonder meer noopt tot een reality check. Het BUN-bestuur bestaat 
immers maar uit twee mensen. Ik verheug me de afgelopen bestuursvergaderingen erg in Humphrey 
Versloot als kandidaat-bestuurslid, en hoop dan ook dat u hem op 9 juni als bestuurslid kiest, maar 
dan nog zijn we maar met z’n drieën (Marja Post dient zich vanwege haar werk momenteel te 
beperken tot het bijhouden van de online agenda.) De in het rapport beschreven aanbevelingen 
dienen dan ook bij het lezen ervan onder meer in dit perspectief geplaatst.  
 
Terugtrekking kandidaat 
Dit is des temeer het geval omdat Anca Ansink deze week haar kandidatuur voor het BUN-bestuur 
heeft ingetrokken. Onder dankzegging voor de samenwerking, inzet en de goede sfeer in het BUN-
bestuur, heeft zij aangegeven zich niet langer kandidaat te stellen. Anca geeft als hoofdreden aan dat 
zij constateert dat in het BUN-bestuur, alsook onder de leden, ‘gevaarlijk weinig‘ mensen tijd hebben 
om van de BUN een organisatie te maken die opereert op een manier dat zij zich er voor kan en wil 
inzetten. Kennisname van het rapport van Werkgroep Lotusbloem sterkt haar in deze bevindingen. 
Het ontbreekt haar zelf aan de tijd, zo stelt ze, die zij noodzakelijk acht om er in gegeven situatie echt 
iets goeds van te maken. Andere noodzakelijke voorwaarden ziet zij niet direct aan de horizon 
opdoemen. Wellicht zijn er anderen dan zij, zo stelde Anca, die het wel voor elkaar krijgen. ‘Of 
misschien is de conclusie wel dat aan een BUN, anders dan voor het beheren van een uitzendlicentie, 
geen behoefte is.’ Ze wenst het bestuur daarbij veel wijsheid in de besluitvorming over de vraag: 
moeten we hiermee verder, en zo ja, hoe?  
Ik deel de mening van Anca dat dit de centrale vraag is en dat u dit jaar als sangha voor de 
fundamentele keuze staat waar u als lid met de BUN naartoe wilt, en vooral ook wat uw sangha zelf 
aan tijd en middelen voor het behalen van deze doelstellingen over heeft. 

http://www.boeddhisme.nl/download/Lotusbloem/Eindverslag_Werkgroep_Lotusbloem_01-05-12.pdf
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Over ‘verder gaan’ gesproken: mogelijk dat Anca haar ruime bestuurlijk ervaring op enige wijze voor 
de BOS wil blijven inzetten, ook al omdat zij zich vanuit de BUN de afgelopen maanden heeft 
ingewerkt als beoogd BOS-portefeuillehouder. Zij sloot dit desgevraagd niet helemaal uit.  
 
Vacatures 
BOS-directeur Gertjan Mulder vroeg mij of ik in deze brief twee vacatures onder uw aandacht wil 
brengen. Het betreft een vacature voor een Management Assistent en een of meer leden voor het 
Algemeen Bestuur van de BOS. De beschrijvingen zijn bij deze brief aangehecht. 
 
Nieuw bestuurslid BZI 
Naast het onderhouden van goede contacten met de BOS, heeft het BUN-bestuur prettig 
kennisgemaakt met Jo Beckers, nieuw bestuurslid bij de BZI. We zullen hem voor een kennismaking 
met de leden voor aanstaande ALV uitnodigen. 
 
Het Boeddhistisch Dagblad 
Er is opnieuw een initiatief tot een nieuw digitaal platform over boeddhisme. Joop Hoek, tot voor 
kort auteur van BoeddhaMagazine, en mede-initiatiefnemer Maarten Barckhof, communicatie-
specialist, hopen eind mei het eerste nummer Boeddhistisch Dagblad gereed te hebben. De 
journalistieke redactieformule van dit digitale tijdschrift is op boeddhistische leefregels als het juiste 
spreken geschoeid. 
 
BoeddhaDag 
Namens de gastheren van onze ALV, de Fo Guang Shan He Hua Tempel en Stichting Buddha’s Light 
International Association (BLIA), geef ik, ten slotte, een uitnodiging aan u allen door om op 19 mei 
aanstaande naar de Nieuwmarkt te Amsterdam te komen. Vanaf 10.30 vindt daar in het kader van 
BoeddhaDag een processie plaats. Om 12 uur begint er een plechtige reinigingsceremonie waarbij 
iedereen zichzelf met een kort ritueel kan reinigen van mogelijke onzuivere daden en gedachten. 
Aansluitend zal een feestelijk programma van start gaan, met culturele manifestaties, zoals 
Cantonese opera, draken- en leeuwendansen en demonstraties van traditionele Chinese 
verdedigingssporten. Het geheel wordt omlijst door muziek en dans, en er zijn kraampjes waar 
producten en vegetarische hapjes worden verkocht.  
 
De laatste maanden kwam ik regelmatig voor overleg naar de Fo Guang Shan He Hua Tempel, onder 
meer in verband met een verkenning van de mogelijkheden er de Relic Tour te organiseren. Het 
prachtige gebouw herbergt een opvallend gedisciplineerde en goed georganiseerde sangha van 
zowel nonnen als leken – van Chinese en Hollandse afkomst, jong en oud. Het kent diverse serene 
ruimtes, midden in misschien wel de meest profane buurt van Nederland. De BLIA die er huist, paart 
de lange boeddhistische traditie aan onze moderne tijd, onder meer door middel van academische 
scholing. Dana (vrijgevigheid betonen zonder er iets voor terug te willen) staat onder meer centraal. 
Laten we er ons als Boeddhistische Unie Nederland door laten inspireren. Op zaterdag 9 juni zijn we 
voor onze ALV vanaf half elf in de ochtend weer welkom in de tempel. Alle leden die de BUN 
belangrijk genoeg vinden om de vereniging toekomst te geven, worden verwacht. 
 
Mede namens Bert, Humphrey en Marja, 
Met vriendelijke groet, 
 
  
André Kalden 
Voorzitter 
M 06-48576678 

http://www.boeddhistischeomroep.nl/news.aspx?lIntEntityId=379
http://www.boeddhistischeomroep.nl/news.aspx?lIntEntityId=380
http://www.boeddhistischeomroep.nl/news.aspx?lIntEntityId=380
http://boeddhistischdagblad.nl/

